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Nowoczesne Centrum
Zdrowego Kręgosłupa
Ten jest silny, kto ma silne plecy!

Choć trudno w to uwierzyć, podstawowa wiedza na temat naturalnych krzywizn
kręgosłupa oraz podtrzymujących go niczym linki maszt żaglowy mięśni, jest
w Polsce niedostępna powszechnie. To, co
powinno być obecne w każdym szpitalu,
ośrodku zdrowia, klubie sportowym, to co
w wielu krajach jest dziś tam powszechnie
stosowane, będąc podstawą terapii czy
treningów sportowych – u nas wciąż jest
ewenementem.
Profesjonalna rehabilitacja schorzeń kręgosłupa powinna obejmować wzmacnianie
specyficznych mięśni głębokich kręgosłupa
w celu jego stabilizacji. Oparta na koncepcji
niemieckiego ortopedy, doktora Hartmuta
Wolffa, metoda leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa, wykorzystywana jest
od dawna w kilkunastu krajach na świecie.
Opiera się o ponad 20-letnie badania naukowe w ośrodkach leczenia bólu pleców
i obejmuje wyniki kilkudziesięciu tysięcy
pacjentów. Stosowana jest także, i to w różnym zakresie, przez dwa, może trzy ośrodki
w Polsce. W Wielkopolsce pełny zakres badań i działań rehabilitacyjnych oferuje tylko
poznański ośrodek REHAKTYWNI, miejsce gdzie pod kontrolą, z bardzo szczegółową
diagnozą, opartą nie tylko na ludzkiej ocenie,
ale na precyzyjnej aparaturze, można wrócić
do formy.
Cudów tu nie ma: jest za to – jak nazwa
wskazuje - rehabilitacja aktywna, dokładnie określona dla każdego pacjenta, który
w trakcie bardzo szczegółowych, lecz bezbolesnych, nieinwazyjnych i niekrępujących badań dowiaduje się o sobie nieraz
nowych dla siebie rzeczy: jak może się
schylać, podnosić, chodzić, siedzieć czy
nawet - jak wstawać z łóżka, by jak najmniej obciążać kręgosłup, biodra, kolana

i inne stawy. I co najważniejsze: każdy
z gości kameralnego, choć bardzo nowoczesnego centrum REHAKTYWNI, który
konsekwentnie stosuje się do wskazówek
określonych w czasie badań, i ćwiczy, odczuwa wyraźną poprawę i zapomina o jakimkolwiek bólu kręgosłupa!
- W dobie smartfona, komputerów, ruchomych schodów, w czasie, gdy wszystko
wykonuje się na szybko i „na wczoraj”,
gdy dużo czasu spędzamy przed komputerem, a mało poświęcamy rozsądnej aktywności fizycznej, występują bardzo trudne
warunki dla kręgosłupa, który ulega olbrzymim przeciążeniom – mówi mgr fizjoterapii Przemysław Czerniak. – Prowadzi
to do dyskopatii, i to często na wielu poziomach, spowodowanej osłabieniem mięśni
głębokich, czyli tych o strategicznym znaczeniu dla kręgosłupa, odpowiadających
za prawidłową postawę. Na dalsze następstwa nie trzeba czekać: należy do nich ból,
dyskomfort życiowy, depresja, niezadowolenie z życia czy zaburzenia pracy narządów wewnętrznych. Trzeba więc rezygnować ze szkodliwych zachowań i wzmocnić
mięśnie głębokie kręgosłupa.
Jak to zrobić – wiedzą REHAKYWNI, grupa profesjonalnych fizjoterapeutów, którzy w oparciu o metodę dr. Wolffa

zrewolucjonizowali podejście do terapii
kręgosłupa. Jak zapewniają – jego koncepcja ćwiczeń stabilizacyjnych jest strzałem
w dziesiątkę, a każda forma terapii manualnej powinna być podtrzymana takim
treningiem medycznym, który restauruje
gorset mięśniowy, bardzo pomagając kręgosłupowi.
- Niwelujemy dolegliwości bólowe na
długi czas – zapewnia mgr fizjoterapii
Klaudia Klauzińska-Czerniak. – Technologia zastosowana w urządzeniach, plus
nieustanna pomoc fizjoterapeuty, powodują powrót pacjenta do formy - i to trwały
powrót, jeśli będzie on przestrzegał wskazówek w codziennym życiu. Wrażliwych
mechanicznych sensorów maszyn medycznych nie da się oszukać, a ich diagnoza jest
bardzo precyzyjna. Maszyny dokumentują
jednocześnie dzięki optycznemu wyświetlaczowi przebieg treningu, co pomaga
w terapii i gwarantuje bezpieczeństwo ćwiczącego. Ponadto z ich wydrukiem można
udać się później do indywidualnych trenerów w salach gimnastycznych czy centrach
fitness i dopasowywać program ćwiczeń
do znanych już wskazań.
W Centrum Zdrowych Pleców, ośrodku
REHAKTYWNI, ulokowanym w sercu
Poznania – w jednym z wieżowców Alfy
przy ul. Św. Marcin, do dyspozycji jego
gości jest platforma Back Check, urządzenie diagnozujące zdolności poszczególnych grup mięśni, i to w warunkach
zbliżonych do tych, jakie towarzyszą
mięśniom w czasie ich codziennej pracy.
Zajęcia są indywidualnie dopasowane do
pacjenta odbywają się w formie treningu
obwodowego przez około godzinę, a ich
efekty widoczne są już po kilku spotkaniach! Przy czym najlepszy skutek treningu pojawia się po 8-10 tygodniach pracy
nad kręgosłupem. A pracę tę może podjąć
praktycznie każdy – osoba pracująca za
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iedzisz przy biurku? Czy
wiesz, że gdy się pochylasz do
przodu, to na twój odcinek
lędźwiowy kręgosłupa działa
siła o nacisku 275 kg? A gdy już chcesz
się poruszać, idziesz na siłownię czy fitness, to nie wiedząc o indywidualnych,
dopuszczalnych obciążeniach, bardzo
łatwo przekraczasz granice wytrzymałości swoich mięśni kręgosłupa i pogarszasz stan swojego zdrowia? Gdy boli
kręgosłup, zastrzyki przeciwbólowe pomogą tylko na krótki czas w walce z bólem – ale nie usuną jego przyczyny…

biurkiem, za kierownicą, uczniowie, seniorzy, osoby z bólami kręgosłupa, sportowcy – ci ostatni nawet powinni wręcz obowiązkowo poznać swój organizm w czasie
takich badań, tak jak czynią to np. piłkarze FC Schalke czy Fortuna Duesseldorf.
Ćwiczą też wspólnie małżeństwa, panie po
ciąży czy po operacjach ginekologicznych,
a w treningach uczestniczą również laureaci nagród, solenizanci i jubilaci – bo karnet
do Centrum Zdrowych Pleców może być
świetną nagrodą czy prezentem, dosłownie
prezentem w postaci zdrowia!
Maszyny medyczne dra Wolffa zapewniają szerokie spektrum ćwiczeń,
w pozycji stojącej, siedzącej czy leżącej,
i przez cały czas pozostają pod kontrolą
fizjoterapeuty. Można z nich korzystać od
poniedziałku do soboty, od godz. 10.00
do 20.00, w soboty – do 15.00, z tym że
sympatyczny personel w niektórych przypadkach uzgodnionych z pacjentem może
dopasować także inne godziny ćwiczeń.
Co ciekawe, REHAKTYWNI uzupełniają treningi medyczne pakietem zabiegów manualnych, stosując fizjoterapię
klasyczną, jak i łącząc medycynę konwencjonalną z medycyną alternatywną. Pacjent
może więc poddać się także holistycznej
terapii Bowena, leczeniu dźwiękiem kamertonów czy terapiom manualnym oraz
głębokim masażom na esencjach kwiatowych dra Bacha.
Zapraszamy zatem po zdrowie – zdrowy
kręgosłup jest podstawą kondycji całego
organizmu! Więcej informacji polecamy
na stronie www.rehaktywni.pl, https://
www.facebook.com/pages/Rehaktywni/158506134189222
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Z tym kuponem
rabatowym,
ważnym do
19 grudnia 2015
otrzymujesz
rabat w wysokości

Poznań
ul. Św. Marcin 58/64
(II budynek Alfy,
od CK Zamek, 7 piętro)
☎ 695 853 520

20%
na wszystkie usługi Centrum!

